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__________________________________________________________
OBJAVLJENI MEDIA RAZPISI
i2i AUDIOVISUAL – EACEA 34/2012
Roka prijav:
7. januar 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. julijem 2012.
7. junij 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: i2i Audiovisual >>
Predstavitev razpisa v slovenščini - kmalu na voljo na spletni strani
MEDIA Deska Slovenija.

DOSTOP DO TRGOV – EACEA 40/2012
Roka prijav:
14. december 2012
za dejavnosti, ki se pričnejo izvajati med 1. junijem 2013 in 31. decembrom 2013.
3. junij 2013
za letne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letu 2014, in dejavnosti, ki se začnejo izvajati med 1.
januarjem 2014 in 31. majem 2014.
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Acces to markets >>
Predstavitev razpisa v slovenščini bo kmalu na voljo tudi na spletni strani
MEDIA Deska Slovenija.

MEDIA Desk Slovenija svetuje:
Če razmišljate o prijavi projekta na prihajajoče novembrske in decembrske prve roke MEDIA
razpisov (glej Koledar odprtih rokov spodaj), se v sodelovanju z MEDIA Deskom priprave
lotite pravočasno –za kakovostno preučitev razpisne dokumentacije in pripravo projekta je
pogosto potrebnih več tednov.
Kontakt: Sabina Briški, mediadesk.slo@film-center.si // 01 23 43 216 // 041 65 87 65

__________________________________________________________
OBVESTILO
Odpovedan MEDIA Desk dogodek na LIFFu
MEDIA Desk Slovenija spoštovane uporabnike in cenjeno filmsko javnost obvešča, da
nadomestnega dogodka odpovedanega 5. medsosedskega koprodukcijskega srečanja 2012, ki
naj bi potekal 9. in 10. novembra v okviru festivala LIFFe v Cankarjevem domu, zaradi
nepričakovanih logistično-organizacijskih razlogov žal ne bo mogoče izvesti.
Za morebitne nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo in se zahvaljujemo za razumevanje ter
vam želimo obilo filmskih užitkov.
Več informacij>>

__________________________________________________________
DIGITALIZACIJA
Okrogla miza o financiranju in distribuciji evropskih filmov v digitalni dobi
V Bruslju sta evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino Vassiliou
in komisarka za digitalno agendo Kroes 9. oktobra sodelovali na okrogli mizi o financiranju in
distribuciji evropskih filmov na digitalnem EU trgu.
Več informacij >>
Digitalna agenda: Posvetovanje glede telekomunikacijskih trgov
Evropska komisija je začela javno posvetovanje z namenom posodobitve trenutnega seznama
upoštevnih veleprodajnih in maloprodajnih telekomunikacijskih trgov. Posvetovanje je odprto
do 8. januarja 2013.
Več informacij>>

__________________________________________________________
V FOKUSU
Interaktivne vsebine in igrice
Najmanj trije dogodki v (so)organizaciji evropskih pisarn programa MEDIA so ali bodo novembra
ponudili možnost seznanjanja z aktualnimi trendi na področju interaktivnih vsebin in igric.
Na voljo je tudi MEDIA brošura o evropskih možnostih financiranja interaktivnih vsebin, predvsem
igric.
Več informacij>>

Več MEDIA novic >>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
MEDIA Desk Slovenija na Facebooku>>
__________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
(za podroben pregled in roke vseh MEDIA podprtih izobraževanj in drugih možnosti
ter uporabne publikacije glej tukaj>>)
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.

Digitalne strategije - financiranje, marketing in distribucija
Med 21. in 25. novembrom bo na Dunaju (Avstrija) potekala MEDIA delavnica "Digitalne strategije
- financiranje, marketing in distribucija 2.0" priznanega nemškega Inštituta Erich Pommer. Prijave
so odprte. Na voljo so štipendije.
Production Value 2013 sprejema prijave
PRODUCTION VALUE 2013 delavnica o načrtovanju časovnice in proračuna bo potekala med 12. in
20. januarjem 2013 v Švici. Rok za prijave: 15. november 2012. Na voljo so štiri štipendije!
Odprt rok za spomladansko éQuinoxe scenaristično delavnico 2013
Priznana nemška MEDIA podprta delavnica za razvoj scenarijev éQuinoxe bo potekala aprila 2013 v
Stuttgartu (Nemčija). Rok za prijave: 26. november 2012.
IDF priložnosti za razvoj dokumentarcev
Češki Institut dokumentarnega filma v 2013 s podporo programa MEDIA ponovno ponuja veliko
priložnosti za razvoj in promocijo dokumentarnih filmov iz srednje in vzhodne Evrope v različnih
fazah razvoja. Rok prijav projektov: 1. december 2012.
Writer’s Room odprl prijave
MEDIA podprto usposabljanje Writer’s Room, fokusirano na timski razvoj transmedijskih
projektov, sprejema prijave. Rok za prijave: 10. december.
Documentary Campus Masterschool 2013
Documentary Campus je evropsko MEDIA podprto izobraževanje za razvoj dokumentarnih
projektov, ki svojim udeležencem ponuja odlično priložnost vstopa na mednarodni trg
dokumentarnih filmov. Rok za prijave: 10. december 2012.
Script Factory
Če se morate kot distributer ali prodajni agent ukvarjati z branjem scenarijev, Script Factory
organizira brezplačne delavnice.
DOKweb in Reelisor portala vabita dokumentariste iz regije
Dokumentaristom iz Evrope sta na voljo dve obsežni bazi podatkov o filmih, profesionalcih in
dogodkih: baze podatkov, novice in več informacij o dogajanju in trendih v evropski
dokumentaristiki ponuja portal www.reelisor.com, medtem ko na www.DOKweb.net portal,
namenjen dokumentaristom iz Vzhodne Evrope (več>>), lahko tudi sami pošljete podatke o svojem
filmu, sebi ali dokumentarnih dogodkih.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Documentary Campus - dogodek za koprodukcije
10. in 11. novembra v romunski Bukarešti poteka poseben izobraževalni dogodek za
dokumentariste na temo mednarodnih koprodukcij v 2012 in po tem letu, pod geslom
"Ali ste pripravljeni?".
Brezplačne spletne prijave do 8. novembra.
Koprodukcijski dogodek When East Meets West sprejema prijave
WHEN EAST MEETS WEST (21.-23. januar 2013, Trst, Italija) je koprodukcijsko srečanje
vzhodnoevropskih držav in Italije ter ene produkcijsko močne zahodne države - v 2013 bodo to

nemško govoreče države (Avstrija, Nemčija in Švica). Rok prijav je 10. november.
Evropski dan na MFF v Rimu
15. novembra bo v sklopu MFF v Rimu v organizaciji MEDIA Deska Italija potekal Evropski dan.
Poudarka dneva: Silvia Costa (predstavnica EP) o Ustvarjalni Evropi ter predstavitev študije o novih
poslovnih modelih v AV sektorju, podprta s primeri dobre prakse.
Veleposlaništvo Španije - razpis za sofinanciranje kulturnih projektov
Veleposlaništvo Španije v RS sprejema prijave za sofinanciranje ali institucionalno pomoč pri
izvedbi kulturnih projektov za leto 2013. Rok za prijave: 15. november 2012.
Umetniške rezidence za (avdio)vizualne umetnike
Med aprilom in septembrom 2013 Evropska mreža Media Art s podporo evropskega programa
Kultura 2007 organizira umetniške rezidence za ustvarjalce na področju digitalnih medijev, filma,
zvoka in videa v Mehiki (rok za prijave: 15. november), Angliji, Nemčiji, Franciji in na
Nizozemskem.
Eye on Films promovira debitantske filme
Eye on Films je MEDIA Mundus podprta pobuda za promocijo in kroženje debitantskih
celovečernih filmov. Debitantske celovečerce z urejenimi pravicami, ki še niso bili prikazovani izven
matične države, lahko sedaj prijavljate, prijave so odprte.
__________________________________________________________
KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
--------------------------------------------------------------------------------------

RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV - EACEA 31/2012
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (1. in 2. stopnja) - EACEA 31/2012
RAZVOJ INTERAKTIVNIH PROJEKTOV - EACEA 32/2012
Roka prijav:
23. november 2012
12. april 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Podpora za razvoj samostojnih projektov>>
Podpora za razvoj skupin projektov>>
Podpora za razvoj interaktivnih projektov>>

i2i AUDIOVISUAL – EACEA 34/2012
Roka prijav:
7. januar 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. julijem 2012.
7. junij 2013 za projekte, ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: i2i Audiovisual >>

PODPORA ZA TELEVZIJSKO ODDAJANJE - EACEA 33/2012
Roka prijav:
10. december 2012
3. junij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Razvoj projektov // Podpora TV oddajanju>>

PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Roka prijav:
16. november 2012
(za festivale, ki potekajo med 1. majem in 31. oktobrom 2013)
30. april 2013
(za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014)
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Promocija/Festivali // Podpora avdiovizualnim festivalom >>.

PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Roki prijav:
30. november 2012
1. april 2013
1. julij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Distribucija // Podpora selektivni distribuciji >>
POZOR: obvezna je spletna prijava!

PRODAJNI AGENTI – EACEA 08/2012
Rok za ponovno prijavo: 1 marec 2014
Več informacij in razpisna dokumentacija: na
Spletna stran programa MEDIA // Prodajni agenti >>

DOSTOP DO TRGOV – EACEA 40/2012
Roka prijav:
14. december 2012
za dejavnosti, ki se pričnejo izvajati med 1. junijem 2013 in 31. decembrom 2013.
3. junij 2013
za letne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letu 2014, in dejavnosti, ki se začnejo izvajati med 1.
januarjem 2014 in 31. majem 2014.
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Acces to markets >>
-------------------------------------------------------------------------------------MEDIA ZBIRA STROKOVNJAKE ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV
MEDIA vzpostavlja seznam strokovnjakov za ocenjevanje projektov, ki bo veljal
do konca MEDIA 2007 programa leta 2013.
Agencija sprejema IZKLJUČNO ELEKTRONSKE PRIJAVE prek spletne strani Agencije >>.
-------------------------------------------------------------------------------------(c) MEDIA Desk Slovenia, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana, tel. (01) 23 43 216,
mediadesk.slo@film-center.si, www.mediadeskslovenia.eu,
Prijava / Odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

